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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0039/2012, внесена от Klaus Gummert, с германско гражданство, 
относно принудителното подаване на оставка от търговските пилоти след 
навършване на 60 години

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията за 
определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с 
екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване, за 
търговските пилоти на възраст над 60 години означава, че те са принудени да останат 
без работа. Вносителят на петицията счита, че регламентът е дискриминиращ и води до 
бедност, особено след като скоро ще бъде установена възраст за пенсиониране на 
67 години. Вносителят на петицията призовава за установяване на изключение от този 
регламент, за да могат пилотите на възраст над 60 години да продължат да упражняват 
своята професия до 65-годишна възраст в националното въздушно пространство. 
Вносителят на петицията, който е на 62 години и е жертва на регламента, призовава 
Европейския парламент за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Ограничаването на възрастта на пилотите е продиктувано от съображения за 
безопасност Общото международно правило е определено от ИКАО е с него възрастта 
в търговското въздухоплаване се ограничава до 60 години. Пилот на самолет или на 
хеликоптер може да продължи да извършва търговски полети след 6—годишна възраст, 
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при условие, че присъства друг пилот, който е под 60-годишна възраст. Понастоящем 
няма въведени национални дерогации от правилата на ЕС относно възрастовите 
ограничения за пилотите.

Съгласно Регламент (EО) № 216/20081, оперирането на всички категории самолети 
подлежи на определените основни изисквания и се обхваща от правилата за прилагане, 
приети от Комисията в съответствие с процедурата за регулиране с комитология с 
право на контрол от страна на Европейския парламент.. Съгласно Регламент (EО) 
216/2008, такива правила за прилагане трябва надлежно да вземат предвид съответните 
разпоредби на Конвенцията за международната гражданска авиация (ИКАО), приета в 
Чикаго през1944 година. В областта на лицензирането на пилоти разпоредбите на 
ИКАО препоръчват ограничаването на привилегиите на пилотите, достигнали 60-
годишна възраст, когато участват в операции на търговския въздушен транспорт. Тези 
правила, основаващи се на съображения за сигурност, предвиждат възможността да се 
продължи извършването на полети до 65-годишна възраст, но единствено при 
наличието на още един пилот, който е под 60-годишна възраст. 

Правилата за притежателите на лиценз, които летят на летателни апарати, различни от 
самолети или хеликоптери (с търговска цел), не са толкова строги. Така се следва 
практиката в множество държави членки и това се основава на принципа на 
пропорционалност. Регламент (ЕС) № 1178/2011, който влезе в сила на 8 април 2012 г., 
позволява на тези пилоти за участват в търговския въздушен транспорт до 65-годишна 
възраст без никакви ограничения. 

Комисията следи отблизо продължаващите в рамките на ИКАО обсъждания относно 
евентуалното изменение на възрастовите граници за пилотите, така че да се позволи и 
на двамата пилоти при работа в многочленен екипаж да бъдат на възраст между 60 и 
65-години. При условие, че настоящите обсъждания в ИКАО доведат до промени в 
правилата, Комисията би могла да обмисли изменение на настоящия регламент. Това 
обаче не засяга положението, в което се намира вносителя на петицията.
По отношение на антидскриминационните правила Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 
27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите2 установява правна рамка за борба с дискриминацията на 
основание религия, убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация по 
отношение на труда и професиите. Все пак, съгласно член 6 от въпросната директива са 
допустими някои различия в третирането, ако те са обективно и обосновано оправдани 
от законосъобразна цел, в т.ч. законова политика по заетостта, трудовия пазар и целите 
на професионалното обучение и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи 
и необходими.
В настоящия случай установяването на задължителна възраст за пенсиониране на 
пилотите изглежда обосновано от нуждата да се гарантира безопасността на трафика, 
както и безопасността и здравето на самите пилоти. Освен това мярката е необходима, 
за да се приведе законодателството на ЕС в съответствие с международните стандарти. 
То изглежда също така пропорционално, тъй като не лишава пилотите от възможността 
                                               
1 OВ, L79/1, 19.3.2008 г.
2 Официален вестник  L 303, 2.12.2000, стр. 16–22, на разположение на следния адрес:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
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да продължат своята кариера в други видове полети. Освен това, Съдът на ЕС в 
скорошното си решение по делото Prigge (C-447/09, 13/09/2011) не постави под въпрос 
ограниченията на възможността пилотите да продължат своята кариера след 60-
годишна възраст, както се постановява от международното законодателство в тази 
област. В този конкретен случай германско колективно споразумение беше обявено за 
противоречащо на правото на ЕС поради непропорционалност, тъй като не е било 
необходимо да се забранява на пилотите да летят след 60-годишна възраст в 
допълнение към ограниченията, установени в националното право въз основа 
посочените по-горе международни стандарти. 
Ограниченията на възрастта на пилотите, определени в Регламент (ЕС) №1178/2011 не 
са дискриминационни, тъй като се основават на съображения за безопасност и са в 
съответствие със стандартите и препоръките на ИКАО. Този регламент вече съдържа 
някои облекчения, които позволяват на пилотите да продължат да извършват полети в 
търговския въздушен транспорт до 65-годишна възраст.


